
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2020 
Årets sesong ble en utfordring, der Koronasituasjonen ga begrensninger i forhold til aktiviteter. 

Oppstarten for jollegruppen ble utsatt, inntil smittevernsregler ble mer oversiktlige og en så 

mulighetsrommet. Morsomt var det at Sandefjords Blad lagde en artikkel om oppstarten i 

seilforeningen. Det er trygt å seile i Sandefjord. 

Jolleseilerne fikk trent godt gjennom hele sesongen, på tross av pandemien. Mangel på hovedtrener 

har vært merkbart, men mange gode initiativ fra klassekapteiner og samarbeid på tvers av 

seilforeninger har gjort at seilerne har fått trent godt. De yngste optimistene varierer i antall fra år til 

år. 2020 var det et utfordrende år, men på nybegynneroppstarten deltok det 11 nye seilere som 

fortsatte seilingen ut sesongen. 

I mesterskap hevdet våre jolleseilere seg veldig bra. Norgesmester Optimist ble Henrik Løset Eriksen, 

hvor Hedvig Doksrød tok bronsemedalje og ble også beste jente. 

I Norgesmesterskap Waszp avholdt i Larvik, ble Nora Doksrød vår beste med en sølvmedalje. Liva 

Løset Eriksen ble beste seiler med lite seil. Sandefjord Seilforening var største klubb på mesterskapet 

med 5 seilere. 

Laserseilerne har også gjort seg bemerket med mange gode resultater. I Laser 4.7 ligger Iver Elias 

Holm på 4. plass på norgescup rankingen, med Edvin Iver Stakston like bak på 8. plass. I Laser Radial 

er det tøffere konkurranse, men Ferdinand Juell-Bergan ligger bra plassert på en god 9. plass. 

Pandemien gjorde at tur og hav gruppen var kreative i løsningsformen og arrangerte 

tirsdagsregattaer uten dørterskel etter «møt opp og delta»-metoden. Dette var en stor suksess, og 

på enkelte tirsdager var det nærmest deltakerrekord. Seil ut konseptet var også i 2020 en suksess. 

Vi ønsker også å trekke frem innsatsen til Alexander Ringstad. Selv med et år i pandemi, har han klart 

å sette seilsporten på kartet med sine prosjekter. Å ha en GC32 foilende i fjorden vår i 2020 var et 

høydepunkt for mange og svært motiverende for våre yngste seilere. Seilforeningen har valgt å være 

en støttespiller for Alexander og er stolte av at han velger å representere Sandefjord og 

seilforeningen ute i seilverdenen. 

Seilerholmen hadde et år med mye fantastisk innsats av våre venner og Seilerholmen fremstår som 

penere enn noensinne. Seilforeningen setter stor pris på alle våre venner som gjør en innsats ute på 

Seilerholmen. 

I løpet av september fikk vi arrangert to store Norges Cuper til tross for Koronasituasjonen. Mange 

frivillige var i sving og arrangementene ga foreningen god markedsføring nasjonalt. 

Det ble avholdt seks styremøter siden forrige årsmøte og organisering og gjennomføringskraft har 

gjort at det er mulig å holde et godt aktivitetsnivå. 

Foreningen har god økonomi og god økonomisk styring. Resultatet i 2020 er et overskudd på hele 

kr.665.392,89,-. (Kr. 300 000 av disse er tilskudd til følgebåter som er kjøpt inn i 2021). Balansen er 

på kr 2.191.542,- hvorav kr. 1.385.628,- er bankinnskudd. 

Utsiktene for 2021 er gode økonomisk sett. Og budsjettet  er fremlagt med tanke på en konservativ 

linje. Styret ønsker at foreningen fortsetter sin fine utvikling i årene som kommer. 

For å lykkes med det vil det være avgjørende at vi fortsetter å investere i anlegg, utstyr og båter på 

en fornuftig og forsvarlig måte. 

https://www.sb.no/har-startet-opp-den-organiserte-treningen-vi-driver-med-en-idrett-der-dette-er-mulig/s/5-73-1099826
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